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BESTILLING

Bestil pr. telefon

Ring og bestil varer hos vores kundeservice på  
7215 8000.

Kundeservice har åbent:
Mandag-Torsdag: 7.30-16.00
Fredag: 7.30-15.30

Har du i særlige tilfælde brug for at kontakte os uden for 
åbningstid, kan du på vores telefonsvarer få oplyst et  
særligt telefonnummer, hvis det drejer sig om tørløb eller 
manglende levering af løsvarer eller olie. 

I forbindelse med høst kan du uden for åbningstid blive 
omstillet til din lokale afdeling ved at indtaste dit post-
nummer.

Kundeservice kan blandt andet hjælpe dig med:
•  Bestilling af varer 
•  Oplysning om leveringsmuligheder
•  Kornafhentning 
• Vejledning i brug af kundeportalen og app
•  Oplysning om medio og ultimo faktura og bank-

overførsler
•  Spørgsmål i forbindelse med ordrer m.v.
•   Viderestilling til produktspecialister og den øvrige 

 organisation
•   Tilmelding af SMS- og push-tjeneste med høståbnings- 

tider i din lokale afdeling

 Bestil via kundeportalen eller app

På vores online kundeportal stiller vi en række muligheder 
til rådighed for dig. Her kan du bestille både foder, olie, 
planteværn og pakkevarer – lige fra plast, bindegarn, 
stald artikler over fodertilskud til arbejdstøj. 

Via kundeportalen kan du se din ordrehistorik, faktura, 
købsoversigt, statistikker og meget mere. Du får adgang til 
kundeportalen via et log-in til Landmand.dk. Du kan også 
logge ind via forsiden af danishagro.dk. Har du ikke alle-
rede et log-in, kan kundeservice hjælpe med dette. Læs 
mere herom på side 7. 

Via mail eller voicemail

Du kan sende din bestilling pr. email til  
ordre@danishagro.dk. 

Uden for vores åbningstid kan du også indtale din 
 bestilling på  vores voicemail 7215 8000. 

Husk altid at oplyse navn, kundenr. og leveringsadresse.

Bestil medicin via Vilovet

Vilovet er et datterselskab under Danish Agro og leverer 
 hurtigt og præcist et fuldt sortiment af alle  typer medicin 
til konkurrencedygtige priser. 

Se vilovet.dk.

Recepter faxes til fax nr.:   9852 2044  
Telefonisk receptekspedition:    9852 1044 

 
 
 
 
 

I denne brochure har vi beskrevet de områder, som har betydning i forhold til vores 
 samhandel i dagligdagen – blandt andet bestillings rutiner, varetur og betalingsbetingel-
ser. På danishagro.dk kan du desuden finde svar på de fleste spørgsmål vedr. vores 
samhandel. Alle priser i brochuren er excl. moms.

Samhandel foretages altid i henhold til vores generelle handelsbetingelser, som kan 
findes på danishagro.dk. Her finder du også en oversigt over vores afdelinger.

Oplys gerne 2 mulige leveringsdage ved bestilling.
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FRAGTPRISER

FRAGTTILLÆG PR. 100 KG VED UDLEVERING AF EGET KORN

Kvantum i kg Fra Danish Agro’s lager - blæst Fra Danish Agro’s lager - tippet

> 36.000 + 8,50 kr. + 6,00 kr. 

30.000 - 35.999 + 10,00 kr. + 7,50 kr.

24.000 - 29.999 + 12,50 kr. + 10,00 kr.

12.000 - 23.999 + 22,00 kr. + 15,00 kr. 

6.000 - 11.999 + 35,00 kr. + 40,00 kr. 

3.000 - 5.999 + 45,00 kr. Ej muligt

LEVERING: KVANTUMSDIFFERENTIERING PR. LEVERANCE / 100 KG 

Kvantum i kg Fra Danish Agro’s lager - blæst Fra Danish Agro’s lager - tippet

> 36.000 Basis - 2,50 kr.

 30.000 - 35.999 + 1,50 kr. - 1,00 kr.

24.000 - 29.999 + 3,50 kr. + 1,00 kr.

12.000 - 23.999 + 5,00 kr. + 2,50 kr.

6.000 - 11.999 + 10,00 kr. +30,00 kr.

3.000 - 5.999 + 20,00 kr. Ej muligt

Løsvarer – foder, råvarer og korn

Flydende råvarer

Eget korn

Kvantumsdifferentiering opnås ved bestilling pr. leveringsadresse fra samme produktgruppe, opdelt i følgende:

Levering af flydende råvarer, skal det bemærkes at vi leverer på specielle dage. Kontakt kundeservice og hør hvor snart vi kan 
levere hos dig.

Note: Specialblandinger minimum 12 tons pr. vare.

• Svinefoder
• Kvægfoder
• Fjerkræfoder

• Råvarer
• Korn
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FRAGTPRISER

PRISTILLÆG VED LEVERING OG AFHENTNING AF SÆKKEVARER OG BIGBAGS MED PRIS PR. 100 KG

Kvantum i kg Foderblandinger / råvarer  
med basis 36 ton blæst

Kvæg-mineralblandinger  
og råvarer med basis sække

> 12.000 + 40,00 kr. - 20,00 kr.

6.000 - 11.999 + 45,00 kr. - 15,00 kr.

3.000 - 5.999 + 50,00 kr. - 10,00 kr. 

750 - 2.999 + 60,00 kr. Basis

500 - 749 + 95,00 kr. + 35,00 kr.

200 - 499 + 125,00 kr. + 60,00 kr.

0 - 199 + 180,00 kr. + 120,00 kr.

Sække- og pakkevarer

Fragt - Lager-, sække- og pakkevarer på varetur 
• Bestillinger over 1.500 kg eller 2.500 kr. leveres fragtfrit.
•  Bestillinger under 1.500 kg eller 2.500 kr. tillægges en 

fragtomkostning på 350 kr., dog tillægges kun 80 kr. ved 
bestillinger af pakkevarer under 29 kg.

Fragt - bestillings-pakkevarer
•   Farligt gods, spåner, savsmuld og øvrige bestillingspak-

kevarer leveres ifølge særlige betingelser, der fremgår af 
Kundeportalen.

•   Varerne leveres direkte via underleverandør eller med 
varetur.

Gødning - Basis 32.000 kg lev. med kran

FRAGTTILLÆG VED LEVERING KR. / 100 KG

Gødning - leveret fra Danish Agro’s lager    

Kvantum i kg
Bigbags leveret  

i vort valg
Bigbags leveret  
i  kundens valg

Løst gødning tippet af

> 32.000 Basis + 5,00 kr. Basis

24.000 - 31.999 + 2,50 kr. + 7,50 kr. + 3,75 kr.

12.000 - 23.999 + 5,00 kr. + 10,00 kr. + 7,50 kr.

6.000 - 11.999 + 10,00 kr. + 15,00 kr. Ej muligt

0 - 5.999 + 20,00 kr. + 25,00 kr. Ej muligt

FRAGTTILLÆG VED LEVERING KR. / 100 KG 

Kvantum i kg Flydende gødning Leveret fra Danish Agro’s lager

> 32.000 Basis

24.000 - 31.999 + 3,00 kr.

12.000 - 23.999 + 6,00 kr. 

6.000 - 11.999 + 12,00 kr.

0 - 5.999 Ej muligt

Flydende gødning - Basis 32.000 kg leveret

* Tillæg ved afhentning 0-2.999 kg. + 10,00 kr. pr. /100 kg.

4



FRAGTPRISER

Olie 

Vi tillægger et gebyr på 520 kr. ved levering under 700 l.

Træpiller 

LØSE TRÆPILLER - BASIS 36.000 KG LEVERET BLÆST AF

Kvantumsdifferentiering pr. levering pr. ton

Kvantum i kg Fra Danish Agro’s lager - blæst Fra Danish Agro’s lager - tippet

>36.000 Basis - 25,00 kr.

30.000 - 35.999 + 15,00 kr. -10.00 kr.

24.000 - 29.999 + 35,00 kr. + 10,00 kr.

12.000 - 23.999 + 50,00 kr. + 25,00 kr.

6.000 - 11.999 + 100,00 kr. + 75,00 kr.

3.000 - 5.999 + 200,00 kr. Ej muligt
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BESTILLINGSFRISTER OG TAKSTER

Løsvarer – foder, råvarer, korn og energi

•  Kundeportalen, app eller mail: Rettidig bestilling er 
senest kl. 7.00 - hverdagen før ønsket levering.

•  Telefon: Rettidig bestilling er senest kl. 15.30 - 2 hverdage 
før ønsket levering.

Senere bestilling tillægges .....................................................450 kr.
Bestilling - levering samme dag ..........................................950 kr. 
Bestilling - levering i weekenden eller helligdage ...1.450 kr.
Afbestilling planlagt levering ...............................................750 kr.  

Takster
Vejning som serviceydelse ......................................................160 kr.

Leje af gødningspreder: Gødningsspreder udlejes kun i 
 forbindelse med køb af gødning af Danish Agro.  
Sprederleje pr. påbegyndt dag ..............................................750 kr. 

Ekstra tidsforbrug ved aflæsning/pålæsning 
(Længere end 45 min/basis 36 tons) 
Pr. påbegyndt 30 min. ...............................................................300 kr.
 
Ved sugning længere end 75 min/basis 36 tons
Pr. påbegyndt 30 min. ...............................................................350 kr.

Levering til ikke brofaste øer bliver fragtberegnet ud fra  
vores salgs- og leveringsbetingelser. Herudover debiteres  
færgeomkostninger. + ventetid (inkl. sejtid)

Omkostningstillæg i øvrigt
• Bestilte leverancer, der ikke er ”plads” til i kundens silo,  
krediteres til købspris minus 20 kr. /100 kg.
• Udleveringsgebyr af eget korn: 12,00 kr. /100 kg.  
Økologisk korn kan ikke genudleveres.
• Ved afhentning af foder fra lagerførende fabrikslokationer 
ydes der 5 kr. pr. 100 kg. i afhentningsgodtgørelse. Der kan 
ikke afhentes under 12.000 kg. Se side 9.

 

Sække- og stykvarer med varetur

• Varetur køres 2 faste hverdage pr. uge i alle områder. Se
  vores vareturskort på vores hjemmeside 
 danishagro.dk/kundeservice/varetur. Ordrer skal modta- 
 ges inden kl. 9.00 senest 2 hverdage før levering.   
 Ved hastelevering af varetursvarer beregnes et omkost- 
 ningstillæg på 450 kr. 
•  Special-mineralblandinger: Rettidig bestilling er 

kl. 9.00 - 4 hverdage før vareturen.  
Senere bestilling tillægges 450 kr. pr. levering.

• Engangspaller debiteres med 150 kr./stk. og tages ikke  
 retur.
•   Byttepaller debiteres med 200 kr. og krediteres med  

100 kr., såfremt pallerne er godkendt af Danish Agro. 
Bytte paller medtages retur, når det oplyses ved bestil-
ling af varetur. Krediteringen omfatter alene det antal 
bytte paller, der er leveret af Danish Agro.  

Planteværn

Hovedordre i foråret leveres ca. 4 hverdage efter bestilling. 
Hovedordre leveres fra medio marts. Suppleringsordrer 
kan leveres dag til dag og skal bestilles senest kl. 12.00 
hverdagen før ønsket levering. Dette er kun gældende i 
sæsonen (1/4 - 31/10) se danishagro.dk.

Dag-til-dag leverancer over 10.000 kr. leveres fragtfrit. 
Dag-til-dag suppleringsordrer under 10.000 kr. tillægges 
fragtomkostninger på 250 kr.

Afhentning af konventionelle og økologiske 
afgrøder

Afhentning med suger/kran * ....................... kr. 9,00 pr. 100 kg.
Afhentning frit på vogn  .................................. kr. 6,00 pr. 100 kg.
Afhentning container * ..................................kr. 10,00 pr. 100 kg.
* Dog min. 750,- kr.
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Danish Agros betalingsbetingelser er netto kontant med 
rettidig betaling, løbende halv-måned plus 12 dage. 

Ud fra vores fastsatte kriterier er Danish Agro til enhver tid 
berettiget til at foretage en (fornyet) kreditvurdering af 
køber. Hvis det med baggrund i kreditvurderingen er nød-
vendigt, er Danish Agro berettiget til ved fremtidige leve-
ringer at kræve sikkerhed eller kontant betaling ved leve-
ring.

To fakturaer pr. måned

Du modtager to fakturaer pr. måned. Den første faktura 
dækker dit køb i første halvmåned (medio). Den anden fak-
tura dækker dit køb i anden halvmåned (ultimo) og sendes 
ud efter afslutning af måneden. Der medfølger ved både 
medio og ultimo en statusoversigt over bl.a. dit kontrakt-
lige engagement og reservationer med Danish Agro.  

Indbetalinger kan ske til følgende bankkonti
Nordea konto 2100 034 0300009 
Danske Bank konto 3100 9200100635 
Sydbank konto 8072 0001006569

Betalinger/renter
Ved for sen betaling kan der pålægges rykkergebyr samt et 
kompensationsbeløb, lige som der vil bliver pålignet renter. 

SPAR PENGE – BENYT  
LEVERANDØRSERVICE!

For at spare administration og undgå renter, kan du 

med fordel tilmelde dig leverandørservice. Det kan 

ske på Landmand.dk. Har du spørgsmål er du vel-

kommen til at kontakte kundeservice på 7215 8000.

Tilmelding til leverandørservice sikrer, at betaling 

sker til tiden, og du undgår unødig administration 

med indbetalingskort / bankoverførsel m.v. 

Leverandørservice fungerer ved, at banken sørger 

for at indbetale dit udestående på forfaldsdagen, 

hverken for tidlig eller for sent. 

Har du kommentarer eller ændringer til din regning, 

bliver den rettet på normal vis ved henvendelse til 

vores kundeservice på 7215 8000.

Det er dyrt at udsende fakturaer og kontoudtog per 

post, hvorfor vi påligner et gebyr på kr. 32,50 ekskl. 

moms for hvert udsendt dokument. Dette kan imid-

lertid undgås ved, at du tilmelder dig den automati-

ske e-mail service på Landmand.dk. 

Forudsætningen for at du kan tilmelde dig leveran-

dørservice er, at du er CVR-registeret.

BETALINGSBETINGELSER OG ELEKTROKNISKE BILAG MV.

Elektroniske bilag

Danish Agro tilbyder, at du kan modtage dine relevante 
bilag som f.eks. fakturaer, afregningsbilag og nyhedsbreve 
elektronisk pr. email. Samtidig sparer du de 32,50 kr. pr. 
forsendelse, det normalt koster at modtage fakturaer m.v. 
med post. Du kan tilmelde dig elektroniske bilag hos kun-
deservice på 7215 8000.
Du kan også tilmelde dig vores kundeportal, hvor du ud 

over at se dine fakturaer, også kan bestille varer, se ordre-
statistik og meget mere. Læs mere om kundeportalen 
nedenfor.
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KUNDEPORTAL

Kundeportalen og App

Kundeportal
Vi stiller gratis en kundeportal til rådighed for dig, 
hvor du let og hurtigt blandt andet kan bestille 
varer, se dine kontrakter og din ordrehistorik og 
hente elektroniske bilag som f.eks kontrakter, 
afgrøde oversigter og fakturaer. Derudover kan du 
redigere dine stamdata og give dine medarbejderes 
adgang til hele eller dele af kundeportalen. 

1)  Log dig ind på landmand.dk og klik på Danish 
Agro-feltet. Du kan også logge ind via forsiden på 
danishagro.dk. Har du ikke et login til  Landmand.dk, 
kan du kontakte kundeservice på 7215 8000.  

2)  Herefter bliver du automatisk ledt over til  
vores kundeportal:

App
Via din 
smartphone eller 
tablet, kan du des-
uden hente vores app i 
Appstore eller Android Mar-
ket. Med vores app kan du nemt og fleksibelt have 
kontoret med dig rundt. Via appen kan du bestille 
kontraktvarer, se din ordrestatus og få nyheder om 
prisudvikling og planteavl direkte på din 
smartphone eller tablet. I høsten kan du desuden se 
høståbningstiderne i dine lokale afdelinger samt se 
dine indleverede mængder og analyser på dine 
afgrøder.

Vil du vide mere om kundeportalen eller app’en 
eller have hjælp til at komme i gang, så ring til 
vores  kundeservice på 7215 8000.

Bestil via  
kundeportal eller app  

 
– det’ nemt og hurtigt
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Danish Agro a.m.b.a.
Køgevej 55  •  4653 Karise  •  7215 8000
mail@danishagro.dk  •  danishagro.dk


